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RENOLIN ZAF D HT – sarja sinkittömiä ja
tuhkattomia hydrauliöljyjä, joiden
puhdistusominaisuudet ovat erinomaiset

Hydrauliikkajärjestelmien kehityksessä mennään kohti entistä kompaktimpaa
rakennetta, parempaa tiivistystä, pienempiä öljymääriä ja pidempiä
vaihtovälejä. Tämä vaatii paljon hydrauliöljyltä. Siksi esittelemme RENOLIN
ZAF D HT:n – sarjan hydrauliikkaöljyjä, jotka on kehitetty täyttämään ja
ylittämään näiden nykyaikaisten hydrauliikkajärjestelmien tarpeet.

Esimerkkejä RENOLIN ZAF D HT -sarjan eduista:



• Hyvä hapettumis-, vanhentumis- ja lämmönkestävyys.
• Erinomainen korroosionsuojaus kuparille ja messingeille, myös

kosteissa ja märissä olosuhteissa.
• Erittäin hyvä hydrolyyttinen vakaus eli seokset pysyvät vakaina

kosteudesta ja vedestä huolimatta.
• Erinomaiset puhdistus- ja dispergointiominaisuudet.

RENOLIN ZAF D HT -tuotteet ovat yleisöljyjä, joita voidaan käyttää sekä
hydrauliöljyinä että teollisuusvaihteistoöljyinä. Niiden suorituskyky on
erinomainen likaisissa ympäristöissä, jotka ovat alttiina pölylle tai vedelle, ja
niitä voidaan käyttää sekä kiinteissä että liikkuvissa hydrauliikkasovelluksissa.
Saatavilla ovat viskositeetit 32, 46 ja 68.

Tekniset tiedot: 
RENOLIN ZAF D HT -sarja täyttää ja ylittää seuraavat vaatimukset:
DIN 51524-2: HLPD
ISO 6743-4: HM
DIN 51517-3: CLP, CLP-D
ISO 6743-6 CKC
DBL 6713-HLP (pois lukien emulsion hajottamiskyky)

RENOLIN ZAF D 46 HT korvaa aiemman HYDRAWAY HLPD 46 -tuotteen.

FUCHS on saksalaiset juuret omaava globaali konserni, joka kehittää,
valmistaa ja myy voiteluaineita ja niihin liittyviä erikoistuotteita.

Kehitämme läheisessä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kokonaisvaltaisia,
innovatiivisia ja räätälöityjä ratkaisuja mm. seuraaville sektoreille: autojen
valmistus, OEM, kaivostoiminta ja malminetsintä, metallintyöstö, maa- ja
metsätalous, ilmailu, sähköntuotanto, koneiden rakennus, rakentaminen ja
kuljetus, teräs-, metalli- ja sementtiteollisuus, elintarvikkeet, lasintuotanto,
valu, taontateollisuus ja monta muuta.

FUCHS-konserni on johtava riippumaton voiteluaineiden toimittaja, jolla on
ratkaisuja lähes kaikille sovellusalueille ja sektoreille. Meillä on noin 6 000
työntekijää yli 50 maassa ja meillä kaikilla on yhteinen tavoite: pitää maailma
liikkeellä keskittyen sekä kestävyyteen että tehokkuuteen.
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